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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Budidaya udang merupakan salah satu industri skala besar dengan tingkat 

produksi sekitar 30% dari total suplai udang dunia. Tingginya produksi tersebut 

adalah sebagai konsekuensi dari padat tebar tinggi yang didukung oleh pemberian 

pakan buatan dalam pemenuhan kebutuhan energi. Pada pada tahun 1990an, 75% 

produksi udang dunia menggunakan pakan buatan dan sejak itu pakan menjadi 

faktor produksi terbesar. Terlebih lagi dengan kecenderungan peningkatan 

produksi udang hasil budidaya, maka kebutuhan pakan pun juga pasti meningkat 

(Abidin, 2011). 

 

Di dalam budidaya udang pakan memegang peranan yang besar. Selain 

pakan alami diperlukan juga pakan buatan. Pemberian pakan buatan dapat 

meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat. Namun demikian penambahan 

pakan buatan tidak hanya mengarah pada peningkatan produksi, tetapi juga pada 

efisiensi pakan diusahakan mudah dicerna oleh ikan sehingga biaya produksi tidak 

terlalu tinggi (Vivi, 2005). 

 

Formulasi pakan dibuat melalui penggunaan berbagai bahan baku guna 

menghasilkan nutrien dan energi yang sesuai bagi kultivan yang dipelihara. Oleh 

karena itu, sebelum membuat suatu formulasi, faktor kandungan nutrien dan 
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tingkat kecernaan bahan sangat diperlukan. Pada kenyataannya, bahan hewani 

memiliki tingkat kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan nabati. 

Tidak mengherankan jika dalam pembuatan pakan udang penggunaan bahan 

hewani banyak digunakan seperti tepung ikan, tepung kepala udang, tepung cumi, 

dan sebagainya. Disamping itu, faktor lain adalah bahan hewani memiliki profil 

asam amino yang lengkap serta mengandung zat atraktan (Abidin, 2011). 

 

Beberapa manfaat penambahan minyak ikan dalam pakan antara lain  

dapat  meningkatkan energi pakan (Chan et al., 1997) dan sumber asam lemak tak 

jenuh seperti linoleat (More dan Christie, 1984). Asam lemak tak jenuh esensial 

umumnya banyak terdapat dalam minyak nabati seperti minyak jagung dan 

minyak hewani seperti minyak ikan. Minyak ikan, selain sebagai sumber energi, 

juga kaya akan kandungan asam lemak tak jenuh rantai panjang, terutama asam 

lemak omega-3 (Rusmana et al., 2008) 

 

 Dua jenis asam lemak tak jenuh majemuk yang diduga paling potensial 

dapat digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan adalah EPA (Eicosapentaenoic 

acid) dan DHA (Docosahexaenoic acid). Beberapa penelitian yang menguji peran 

EPA atau DHA dalam mengatasi berbagai penyakit yang berbahaya telah banyak 

dilakukan (Wibawa, 2005). Selain itu, penambahan lemak dalam pakan dapat 

menghambat aktivitas mikroba karena lemak melapisi partikel pakan sehingga 

mencegah pelekatan bakteri. Lemak diharapkan dapat meningkatkan energi pakan 

tanpa harus bergantung pada produksi VFA (Volatile Fatty Acid) untuk 

melindungi asam-asam lemak tak jenuh (Bauman et al., 2003). 
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Sumber imunostimulan bagi akuakultur dapat diproduksi secara kimia atau 

biologi. Bahan-bahan imunostimulator tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 

fungsi maupun sumbernya dan terdiri atas beragam kelompok yakni berupa 

bakteri dan produk bakteri, yeast, kompleks karbohidrat, faktor nutrisi, ekstrak 

hewan, ekstrak tumbuhan, dan obat-obatan sintetik (Hengki, 2011). Aplikasi 

immunostimulan sudah banyak dilakukan pada beberapa jenis ikan baik melalui 

pakan, perendaman maupun melalui suntikan. Berbagai penelitian telah dilakukan 

untuk mendapatkan bahan yang dapat digunakan sebagai stimulus guna 

meningkatkan kekebalan tubuh dalam upaya menanggulangi penyakit, baik yang 

disebabkan oleh virus, bakteri maupun mikroorganisme berbahaya pada ikan 

maupun udang (Roza dan Johnny, 2004). 

 
Salah satu jenis penyakit yang merupakan masalah serius dalam budidaya 

udang di tambak dan panti pembenih adalah vibriosis yang disebabkan oleh 

bakteri Vibrio spp. Di antara kasus-kasus vibriosis yang ada, penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri Vibrio harveyi merupakan salah satu penyakit yang cukup 

serius. Bakteri ini menyerang baik larva udang dipanti-panti pembenihan maupun 

udang di tambak pembesaran. Selanjutnya penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri 

ini dikenal dengan nama penyakit kunang-kunang atau udang berpendar (Patang, 

2012). 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh penambahan 

minyak ikan dalam formulasi pakan terhadap imunitas non spesifik melalui 

pengamatan hematologi dan tingkat pertahanan relatif udang vaname. 
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1.3 Kerangka Pikir 

 

Dalam budidaya udang diperlukan modifikasi pakan salah satunya 

pengkayaan dengan minyak ikan. Minyak ikan mengandung asam lemak tak 

jenuh dan vitamin-vitamin yang diharapkan dapat meningkatkan imunitas dan 

Relative Percent Survival sehingga meningkatkan produktivitas dalam budidaya. 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Budidaya udang vaname 

Modifikasi pakan 

Minyak ikan mengandung asam lemak tak jenuh dan 

vitamin A, D, E, dan K 

Meningkatkan imunitas dan Relative 

Percent Survival (RPS) udang vaname 

Meningkatkan produktivitas dalam budidaya 

udang 

Minyak ikan 

Enrichment 

Minyak ikan lemuru Minyak ikan patin 
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1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H0 = τi = 0   Tidak ada pengaruh penggunaan minyak ikan dalam pakan  

terhadap sistem imun non spesifik udang vaname melalui 

pengamatan hematologi pada selang kepercayaan 95% 

 

H1 = τi = 0   Terdapat pengaruh penggunaan minyak ikan dalam pakan  

terhadap sistem imun non spesifik udang vaname melalui 

pengamatan hematologi pada selang kepercayaan 95% 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah agar dapat 

menambah pengetahuan masyarakat khususnya pembudidaya udang tentang 

enrichment pakan buatan dengan minyak ikan. 

 

 


